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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 3-án megtartott soron 

kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. 

 

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti 

nagyterem) 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László, polgármester 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Fekete Lajos 

Kesztyűs Attila 

 Kőrösi András 

 Kissné Molnár Ágnes 

Dr. Mészáros Géza 

Varga Zoltán 

 

 

 

 

Meghívottak: 

Mozsárné Kutor Veronika  

Dr. Horváth László 

Hosszú András, képviselő-testületi tagok 

 

Bereczk Balázs, alpolgármester 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző. igazgatási irodavezető 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető 

Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 

mind a 11 fő képviselő-testületi tag jelen van.  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A mai soron kívüli ülésen a egy napirendet tárgyalnánk, az I. sz. felnőtt háziorvosi körzetre 

vonatkozó pályázati felhívást. Van-e a napirendre vonatkozóan más javaslat? Amennyiben 

nincs, kérem szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 11 igen - szavazattal a napirendi 

javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

127/2015. (VI.03.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 3-i soron kívüli 

képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 
1. Előterjesztés az I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati 

felhívásról 

  Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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1. Előterjesztés az I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati 

felhívásról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet felhívását szükséges mielőbb meghirdetnünk, hiszen dr. 

Kónya Gáborral a helyettesítésre megkötött szerződésünk augusztus 31-én lejár, így a körzet 

ellátása szeptember 1-jétől nem megoldott. 

Szóbeli megállapodást kötöttünk, hogy amennyiben az ezt megelőző időszakban az 

örökösöknek sikerül értékesíteni a praxist, akkor a pályázati felhívást visszavonjuk, hiszen 

az elsődleges cél a betegek ellátásának megoldása.  

Jelen kiírás a szükséges jogszabályi feltételeket tartalmazza és szinte teljesen megegyezik 

azzal, melyet korábban az V. számú felnőtt háziorvosi körzetre írtunk ki. 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk! 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 11 igen - szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

128/2015. (VI.03.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali I. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2015. június 5. napján pályázati felhívást tesz 

közzé a körzet 2015. szeptember 1. napjától történő feladatellátásának biztosítására. A 

képviselő- testület felkéri dr. Sütő László polgármestert a pályázati kiírásnak az 

Önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet honlapján történő közzétételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. Egyebek 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A következő képviselő-testületi ülés időpontja a munkaterv szerint is meghatározott 2015. 

június 18. 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő 

Szeretettel vár mindenkit a gyótai településrészi munkacsoport jövő szombaton 16.00 órától 

a szezonnyitó tekeversenyre. 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester                  jegyző 


